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PORTARIA N.º 006/2017 

 

SÚMULA: INSTITUI O NÚCLEO DE 

EDUCAÇÃO PERMANENTE, AVALIAÇÃO 

E MONITORAMENTO EM SAÚDE 

(NEPAMS).  

ADONIS PACHECO SAMPAIO Secretario Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, 

Institui o Núcleo de Educação Permanente, Avaliação e Monitoramento na Saúde 

(NEPAMS) no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde de Alta Floresta, MT. 

Considerando a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes, que faz referência a Política de Recursos Humanos da 

área de Saúde, sua formalização e execução articulada nas diferentes esferas de 

governo, bem como a ordenação da formação;  

Considerando a Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão do SUS de 

2003, que em seus princípios e diretrizes, propõe a construção da autonomia e 

capacidade de realização e liderança dos sujeitos e coletivos implicando na rede 

do SUS, assumindo responsabilidades conjuntas nos processos de gestão e 

atenção;  

Considerando a Resolução nº. 330 de 04 de novembro de 2003, que aplica os Princípios e 

Diretrizes para a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB/ RH-

SUS), como Política Nacional de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde no 

âmbito do SUS;  

Considerando a Portaria nº 1.996/GM/MS, de 20 de agosto de 2007, que dispõe sobre as 

diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente 

em Saúde;  

Considerando o Decreto nº 7.508 da Presidência da República de 28 de Junho de 2011, 

que regulamenta a Lei nº 8.080/90 e dispõe sobre a organização do Sistema 

Único de Saúde - SUS - o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 

articulação inter federativa, e dá outras providências, bem como propõe a 

descrição geográfica da distribuição dos recursos humanos no SUS, por meio de 

Mapas de Saúde; 
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Considerando a necessidade de ordenar, planejar, organizar e otimizar de forma colegiada 

os processos de gestão do trabalho e da educação na saúde na Secretaria 

Municipal de Saúde;  

Considerando a importância de instituir espaços para desenvolver ações de Educação 

Permanente, compreendida como potente ferramenta de reflexão crítica dos 

processos de trabalho para reformulação das práticas qualificando o cuidado em 

saúde;  

RESOLVE: 

Art. 1º Instituir o Núcleo de Educação Permanente, Avaliação e Monitoramento na Saúde 

(NEPAMS) no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde de Alta Floresta, como 

instancia de planejamento, organização, execução, monitoramento e avaliação 

das ações referentes à Educação na Saúde.  

Art. 2º. O Núcleo de Educação Permanente, Avaliação e Monitoramento em Saúde 

(NEPAMS) será constituído pelos servidores: MARIA SIRLEIDE 

GONÇALVES DA SILVA, Agente Administrativo III, JOSE APARECIDO 

DE SOUZA, Fiscal de Vigilância Sanitária, EMILIA MICHIKO 

TOMIMATSU KANASHIRO, Enfermeira. 

Parágrafo único. A coordenação do Núcleo de Educação Permanente, Avaliação e 

Monitoramento em Saúde (NEPAMS) será definida pelos integrantes do mesmo 

em sua primeira reunião ordinária.  

Art. 3º. São atribuições do Núcleo de Educação Permanente, Avaliação e Monitoramento 

em Saúde (NEPAMS): 

I - construir coletivamente a Política de Educação Permanente da Secretaria Municipal de 

Saúde, contemplando estudos do perfil e da capacidade de trabalho no 

município, as necessidades de formação e desenvolvimento dos trabalhadores da 

saúde;  

II - contribuir com a elaboração anual do cronograma de educação continuada para os 

servidores da Secretaria Municipal da Saúde de todos os níveis de atenção, 

incluindo as áreas administrativas; 

III - promover a qualificação profissional inter e intra-institucional fortalecendo as 

parcerias e cooperações técnicas existentes, projetando novos cenários de 

atuação profissional e discente. 

IV - acompanhar, monitorar e avaliar as ações e estratégias de educação em saúde 

implementadas no município e macro região de saúde; 

http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Prof_Sus.asp?J=6
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Prof_Sus.asp?J=6
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V - apoiar as Equipes de Saúde em seus processos de trabalho assistencial no 

monitoramento e avaliação das ações de saúde e de educação permanente; 

VI - elaborar projetos a partir das necessidades do serviço e do planejamento 

participativo, promovendo espaços de discussão e de qualificação profissional 

contribuindo para alcance das metas institucionais. 

VII - apoiar os gestores na discussão sobre Educação Permanente, Avaliação e 

Monitoramento em Saúde, na proposição de intervenções, no planejamento e 

desenvolvimento de ações. 

Art. 4º. Os integrantes do Núcleo de Educação Permanente, Avaliação e Monitoramento 

em Saúde terão 4 (quatro) horas semanais de atividades específicas relacionadas 

às atribuições definidas no art. 2º desta portaria. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

ALTA FLORESTA 03 DE OUTUBRO DE 2017-MT. 

 

 

Adonis Pacheco Sampaio 

Secretário Municipal de Saúde 

Dec. Mun. nº 376/2017 

 

 

 

 

REGISTRE-SE,  

CUMPRA-SE 


